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قصــة االبتــكار تبــدأ مــن الشــغف ومــع الشــغف تهــون من نحن
الصعاب وتبدأ حكاية االبتكار في عالم الحلول الرقمية.

مــن هنــا كانــت انطالقــة IT-ARM فريقنــا هو فريق بصمة 
نجاحــك ألن نجاحــك هــو نجاحنــا حيــث يضــم نخبــة مــن 
وكتــــــــاب  والمســـــوقين  والمطــــــــورين  المصممــــــــين 

المحتوى ليكونوا ذراع االبتكار في مؤسستك.

التجربــة معنــا هــي ميثــاق يتجــدد بقيمــة تحقــق أهدافــك 
الصحيــح  المــكان  فــي  أنــك  واثقــا  كــن  لذلــك  بشــغف 

لتحقيق طموحك.



عمالؤنا

هــم ســر نجاحنــا وشــركاء طموحنــا مــن الشــركات   IT-ARM عمالؤنــا فــي 
الصغيــرة والمتوســطة أو حتــى الناشــئة حيــث نوفرلهــم كل مايحتاجــون إليــه 
من أعمال البرمجة والتســويق وأنظمة التخطيط لموارد الشــركة في مكان 

واحد وننفذها في الوقت المطلوب بدقة وابتكار.



شعارنا
 وفلسفتنا

األعمــال  حلــول  مجــال  فــي  خبراتنــا  أعــوام  مــدار  علــى 
الرقميــة عرفنــا طريــق القمــة مــع عمالءنــا مــن خــالل 

توفير االبتكار واألعمال في مكان واحد..
كأن لديــك موظــف واحــد يديــر عمليــة ضخمــة للوصــول 
بمشــروعك للقمــة لذلــك كل ماتتخيلــه أن يكــون عاديــا 

نعدك أن يكون غير عادي ..
ــكار فــي قاموســنا هــو عمــل األشــياء الصحيحــة  فاالبت

العادية بشكل غير اعتيادي !

انضم اآلن لعمالئنا 
        وانطلق نحو رحلة الطموح 

"أنت تتخيل .. نحن نبتكر"



خدماتنا



نصمــم وننشــئ موقعــك اإللكترونــي لتواجــد أقــوى علــى 
علــى  البحــث  عمليــات  فــي  وللظهــور  اإلنترنــت  شــبكة 
جوجــل باحترافيــة  كمــا ننفــذ كافــة المتاجــر  اإللكترونيــة  
الخاصــة بــأي نــوع مــن أنــواع المنتجــات لتصــل لعمالئــك 
أســرع وخاصــة فــي عالــم يــزداد فيــه كل يــوم مســتخدمي 

اإلنترنت وينمو فيه قطاع التجارة اإللكترونية. 

خدمات تصميم وإنشاء المواقع 
خدماتنااإللكترونية والمتاجر اإللكترونية 01



يناســـــب  بتطـــــبيق  ننفذهــا  بعقــــــلك  الموجــودة  فكرتــك 
احتياجــك ليكــــون ســــهل لعمالئــك تحميلـــه واالســتفادة 
منــه علــى الجــوال كل ماعليــك فكــر وأخبرنــا بفكــرة تطبيقــك 

وانتظر االبتكار.

خدمات تنفيذ تطبيقات الجوال 
ANDROID و IOS على نظامي خدماتنا02



لجمهــورك  الوصــول  علــى  مســاعدتك  هــو  هدفنــا 
أهدافــك  لتحقــــــيق  فعــال  بأســـــــلوب  المناســـــــــب 
التســويقية فــي االنتشــار الواســع وصناعــة العالمــة 
أربــــــاح  لتعظيــم  جــــدد   التجاريــة وكســــب  عمــــالء 

المنظمة وفق مؤشرات األداء الرئيسية.

خدمات إدارة وسائل 
التواصل االجتماعي خدماتنا03



خــالل  مــن  مــكان  لــكل  فكرتــك  نوصــل  مكانــك  مــن 
الحمــالت اإلعالنيــة  علــى وســائل  التواصــل  االجتماعــي 
مــن الفكــرة إلــى التصميــم إلــى إدارة الحملــة اإلعالنيــة  
ومراقبــة نتائجهــا وتحديــد هدفهــا وكتابــة تقريــر مفصــل 

عن النتائج المتحققة.

خدمات الحمالت 
خدماتنااإلعالنية التسويقية 04



خدمة توفير نظام لتخطيط موارد
(ERP SYSTEM) الشركة 

ERP نوفــر عليــك الوقــت المهــدر فــي  مــع نظــام ال 
واســتالم  الميزانيــات  لعمــل  الحســابات  قســم 
التقارير من أقسام شركتك حيث نربط  جميع  أقسام  
شركــــــــتك  من قســــــــم (الحســـــــابات - المشــــــتريات - 
يمكنــك  حيــث  الكثيــر  وغيرهــا  المبيعات_المخــازن) 
بضغطــة زر حســاب المكســب والخســارة واالطــالع 

.Odoo على كافة التقارير بسهولة باستخدام نظام

خدماتنا 05



لو وصلت إلى هنا .. 
نقولك جاء وقت قرارك 

باالنضمام لنا .. 
لننفذ فكرتك لتنور مشروعك .. 

وتصل لطموحك .



تواصل معنا

+966542808861

marketing@it-arm.com

www.IT-ARM.com
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